GORENJSKA, DOLINA SOČE, KRAS
Kombiniran izlet ki ga bomo začeli na Gorenjskem s spoznavanjem naravnih lepot in
znamenitosti, nadaljevali pa preko Vršiča v dolini Trente in Vipavski dolini. Tako bomo v
zaključeni celoti spoznali ta del Slovenije, ki slovi tako doma kot v tujini po svojih
lepotah. Seveda pa bomo v posameznih mestih in vaseh spoznavali najlepše kulturno
zgodovinske posebnosti, se seznanjali od lokalnih vodnikov o posebnostih kraja, ljudskih
običajih in o vsem kar vas bo zanimalo.

BLED

DVODNEVNI IZLET:

1. dan:
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 07.30. Vožnja mimo Kranja do prvega postanka na BREZJAH
za ogled znamenite romarske cerkve Marije Pomagaj. Vso zgodovino in pomembnost tega sakralnega
spomenika bomo izvedeli od domačega župnika, ki nas bo sprejel in nas seznanil o vsem. Po ogledu krajši
čas prosto za kavico v bližnjem gostišču, nato pa nadaljevanje do RADOVLJICE. Tu se bomo podali na
obisk v Thurnov grad, kjer je znameniti Čebelarski muzej in še nekaj drugih zbirk. Naslednji obisk bomo
namenili BLEDU. Najprej se bomo podali na Grad in ob razlagi kustosa muzeja spoznali vso zgodovino
kraja in seveda tudi gradu in njegove zbirke. Čaka nas še prijetna vožnja s "Pletno" na Otok kjer pa si
bomo ogledali cervico Marijinega vnebovzetja in se odpočili ob pogledu na prečudovito okolico. Ob
povratku še nekaj časa prosto za samostojne sprehode, morda kremno rezino, nato pa vožnja do
KRANJSKE GORE. Namestitev v hotel, prosto do večerje, večerja.

KOSTNICA V KOBARIDU

KUGYJEV POGLED NA TRIGLAV

2. dan:
Po zajtrku "vzpon" na Vršič, nekaj časa prosto za "ugotavljanje" gorskih vrhov, nato pa spust
v prečudovito TRENTO mimo Kugyjevega spomenika, postanek pri izviru Soče in znameniti
trdnjavi KLUŽE, tu nam bo domače umetniško društvo 1313 uprizorilo pravo pravcato
predstavo in vrnitev v zgodovino Soške fronte. Naslednji daljši postanek bo v KOBARIDU,
kjer si bomo ogledali Muzej Soške fronte in ob izjemni razlagi lokalnih vodnikov in
multivizijski predstavitvi dodobra spoznali vse grozote Soške fronte. Po ogledu muzeja še
sprehod do Kostnice nad mestom, nato pa nadaljevanje našega raziskovanja po dolini Soče
mimo Kobarida in Mosta na Soči v VIPAVSKO DOLINO. Zadnji postanek za oglede bo v
naselju VIPAVSKI KRIŽ, kjer si bomo ogledali ruševine

gradu in obiskali Kapucinski samostan kjer hranijo največjo sliko na slovenjskem "Sveta trojica" - delo domačega meniha, videli pa bomo tudi
izjemno knjižnico. Tu je živel in služboval tudi Janez Svetokrižki in marsikaj zanimivega bomo spoznali tudi mi. Večerja bo v dvorcu
ZEMONO, še prej pa bomo dodobra spoznali vso zgodovino znamenite bitke pri Fluviju in seveda samega dvorca.

CENA:
89,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
99,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
109,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
VIPAVSKI KRIŽ - SAMOSTANSKA CERKEV

CENA vključuje prevoz z najsodobnejšim avtobusom, vse takse za ceste,
polpenzion v hotelu 3* v Kranjski gori, večerjo drugi dan, DDV, dodatno nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo izleta.
Vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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